Nabídka vzdělávání střediska Služby pro pěstouny Jihočeská rozvojová o.p.s.
Září - prosinec 2020
 Vzdělávací semináře proběhají (vyjma pobytového vzdělávání) v budově Riegrova 51, České Budějovice.
 Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím svého klíčového pracovníka.
 V případě Vašeho zájmu prosíme o přihlášení nejpozději do 7 dnů před konáním vzdělávání z důvodu omezené kapacity všech
akcí.
 Po domluvě zajistíme hlídání dětí, které je třeba objednat nejpozději 7 dní předem.
 Vzdělávání bude realizováno při minimálním počtu 7 účastníků. Pro účastníky vzdělávání bude zajištěno drobné občerstvení.
Datum, čas, rozsah, místo

So a Ne 19. – 20. 9. 2020
vždy od 9:00
12 hodin
Kapacita účastníků: 25
Riegrova 51

EMOČNÍ INTELIGENCE A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DÍTĚTEM V RODINĚ

Pěstounské prostředí často vyžaduje zvládání složitých a neočekávaných situací.
Jde o to najít a aplikovat prakticky metody konstruktivního zvládání řady typických
či patových komunikačních situací, které komplikují nejen soužití s ostatními
v rodině, ale i se spolužáky nebo učiteli ve škole, a také vztah k sobě samému. V
poslední době se ale stále více ukazuje, že na zvládnutí skutečné účinné
komunikace je potřeba mnohem víc – zvládání vlastních emocí a umění jejich
předvídatelnosti u ostatních, což přináší opravdový základ utvořit dobré a trvalé
mezilidské vztahy. Proto propojíme komunikaci s empatií a prací s emocemi
svými i toho druhého. Naučíme se zvládat běžné i obtížnější komunikační situace
pomocí asertivní komunikace jako komunikace na základě respektu k sobě i
druhému, jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem.
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Lektorský tým

Blanka Beníšková
lektorka

Datum, čas, rozsah, místo

JAK UČIT DĚTI HOSPODAŘIT

Lektorský tým

So 3. 10. 2020 od 9:00
6 hodin
Kapacita účastníků: 20
Riegrova 51

Peníze, peníze a zase peníze. Tentokrát trochu z jiného úhlu. Ze všech stran
posloucháme, že by se děti měly naučit hospodařit, ale jak to udělat? S čím začít,
jakou formu zvolit a jaká částka je ta správná? To a mnohem více se dozvíte na
kurzu.

Mgr. Lenka Čadová
Lektorka a klíčová
pracovnice

Datum, čas, rozsah, místo

KLUB PRO PRARODIČE PĚSTOUNY

Lektorský tým

St 16. 12. 2020 od 8:30
6 hodiny
Kapacita účastníků: 20
Riegrova 51

Přijďte se podělit o starosti i radosti všedních i nevšedních dnů pěstounů z pohledu
prarodiče.

Zpracovala dne 30. 6. 2020: Martina Zimmelová
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Mgr. Olena Bilous
Klíčová pracovnice
Bc. Martina
Zimmelová, DiS.
Klíčová pracovnice

